
Innowacyjne 
urządzenia do 
tradycyjnych 

wypieków

—  Zakres wagowy produktów 30-100 g, 40-110 g

—  Zintegrowany posypywacz mąki chroni ciasto przed 
przywieraniem podczas dzielenia i zaokrąglania

—  Łatwy w obsłudze, duży kolorowy ekran dotykowy  
z programowaniem obrazkowym

—  Wydajność do 3200 szt./h

—  Możliwość programowania max. 60 programów

—  Wyjątkowa dokładność ważenia kęsów i idealny  
kształt produktów

—  Zastosowana higieniczna stal nierdzewna  
ułatwia czyszczenie

—  W pełni zautomatyzowany proces ogranicza konieczność 
obsługi do minimum

—  Z łatwością zaokrągla różne rodzaje ciasta

—  Bezpieczne kółka z blokadą pozwalają na wygodne 
ustawienie urządzenia i zapewniają stabilność

—  Jednoosobowa obsługa obniża koszty pracy

—  Niewielkie gabaryty umożliwiają użytkowanie maszyny  
w różnych warunkach

—  Osłony bezpieczeństwa gwarantują zgodność z 
najbardziej surowymi przepisami

—  Przystawka do wydłużania kęsów ciasta z ergonomicznie 
umieszczonym posypywaczem nasion

—  Możliwość integracji z przystawką pozwalającą na 
formowanie tzw. „paluchów”, małych bułeczek i bułek  
do hamburgerów

Najważniejsze zalety

NOWOŚĆ! 2 - rzędowa 
Automatyczna dzielarko-
zaokrąglarka do bułek
Uniwersalna dzielarko - zaokrąglarka  
do bułek Z przystawką do wydłużania

Nowa 2  rzędowa dzielarko - zaokrąglarka do bułek 
firmy MONO Equipment powstała z myślą o wygodnym  
i precyzyjnym przygotowywaniu dużej liczby bułek -  
w ciągu godziny można wyprodukować aż 3200 sztuk.

Do skonfigurowania i obsługi 2 rzędowej dzielarko 
-zaokrąglarki do bułek wystarczy jedna osoba. 
Urządzenie potrzebuje zaskakująco niewiele miejsca, 
aby sprawnie dzielić i formować ciasto, co sprawia, że 
może pracować tam, gdzie przestrzeń jest na wagę 
złota.  2 rzędowa automatyczna dzielarko-zaokrąglarka  
do bułek, która doskonale sprawdzi się w małej lub 
średniej piekarni, pozwala formować bułki różnego 
rodzaju, o wadze w zakresie 30 g -100 g lub 40-110 g, 
którą można zaprogramować za pomocą łatwego w 
obsłudze kolorowego ekranu dotykowego.

Ciasto jest umieszczane w leju o pojemności 15 kg,  
po czym delikatnie trafia na podajnik rolkowy, gdzie  
jest chronione przed nadmiernym nagrzaniem się.  
Precyzyjnie podzielone ciasto jest automatycznie 
krojone i zaokrąglane w tej samej komorze, natomiast 
wbudowany posypywacz mąki chroni ciasto przed 
przywieraniem podczas dzielenia i formowania.



MONO Equipment
Queensway, Swansea West Industrial Park, Swansea  SA5 4EB
Wielka Brytania

Tel: +44 (0)1792 561 234 (centrala)
Tel: +44 (0)1792 564 000 (dział sprzedaży w Wielkiej Brytanii)
Tel: +44 (0)1792 564 004 (dział sprzedaży międzynarodowej)
Tel: +44 (0)1792 564 048 / +44 (0)1792 564 039 (części zamienne)
Faks: +44 (0)1792 561 016

Email: sales@monoequip.com    Strona: www.monoequip.com

Specyfikacja Cały zestaw
   Dzielarko-

zaokrąglarka  
do bułek

   Przystawka  
do wydłużania

Szerokość - zamknięta (mm) 782 782 782

Szerokość - otwarta (mm) 1436 - 1436

Wysokość (mm) 1784 1784 -

Wysokość - z posypywaczem mąki (mm) - - 1259

Wysokość - bez posypywacza mąki (mm) - - 1093

Długość (mm) 3110 1212 2112

Waga (kg) 880 600 280

Wydajność na godzinę Do 3200 szt/h Do 3200 szt/h Do 3200 szt/h

Zakres wagowy (g) 30-100 30-100 30-100

Poziom hałasu - Poniżej 85 dB Poniżej 85 dB

Dane elektryczne - Wielka Brytania - 3 fazy N plus E, 1,7 kW 0,18kW

Dane aktualne w chwili publikacji. Firma MONO Equipment zastrzega sobie prawo do wprowadzania  
zmian w specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Specyfikacja techniczna

Przystawka do wydłużania kęsów ciasta  firmy MONO 
(dostępna opcjonalnie) czyni z 2 rzędowej dzielarko - 
zaokrąglarki do bułek wysoce wszechstronną mini linię 
produkcyjną do bułek, pozwalając na przygotowywanie 
wszelkiego rodzaju tzw. „paluchów”, małych bułeczek czy 
bułek do hamburgerów.

Przystawka do wydłużania kęsów ciasta  została 
zaprojektowana z myślą o uniwersalnym przeznaczeniu 
zestawu oraz poprawieniu wydajności i efektywności przez 
zwiększenie ilości, jaką można wyprodukować bez 
najmniejszego wysiłku, w porównaniu z tradycyjnymi 
metodami wykorzystującymi pracę ręczną.

Ciasto z dzielarko-zaokrąglarki do bułek trafia 
automatycznie do przystawki do wydłużania, tam jest 
umieszczane na długiej formie do produkcji wydłużanych 
bułek lub na obracających się rolkach w celu 
przygotowania bułek do hamburgerów.

Wygodne w obsłudze elementy sterujące można z 
łatwością wyregulować pod kątem różnych produktów.

Urządzenie posiada również podajnik nasion, który 
umożliwia aplikację dodatków.  Pod urządzeniem znajduje 

się miejsce przeznaczone na dodatkowe tace, 
umożliwiając tym samym ich szybką zmianę.

Wszystkie 2 rzędowe dzielarko-zaokrąglarki automatyczne 
do bułek firmy MONO są budowane z materiałów ze stali 
nierdzewnej, co gwarantuje ich trwałość, higieniczne 
użytkowanie i wygodę czyszczenia. Kółka z blokadą 
bezpieczeństwa umożliwiają wygodne manewrowanie.


